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1. Problembeskrivning 

Miljöförvaltningarna i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2016 -2017 röstat om 

vilka områden inspektörerna har behov av att arbeta med. Vid röstningen framgick att ett 

utbildningstillfälle om inomhusmiljö, efterfrågades. 

  

2. Syfte 

Utbildningen ska ge ökad kunskap hos inspektörerna i Skåne om bedömningar av inomhusmiljö, så 

att relevanta krav kan ställas i tillsynen. Utbildning ska bidra till likvärdig, effektiv och rättssäker 

tillsyn samt dessutom medföra att inspektörerna känner sig säkra i sin yrkesroll.  

 

Längden på utbildningen ska vara två dagar. Målgruppen är inspektörer som har minst ett års 

erfarenhet av handläggning av ärenden som berör inomhusmiljö, det vill säga det ska inte vara en 

grundutbildning. 

 

3. Projektmål 

 

Projektmål Beskrivning 

P1 Projektarbetsgruppen ska planera en utbildning om inomhusmiljö för 

inspektörer i Skåne. Utbildningen ska huvudsakligen vara inriktad på 

ventilation, fukt, mögel samt juridik. 

P2 Inspektörerna som deltar i utbildningen ska ha minst ett års erfarenhet 

av att handlägga ärenden som berör inomhusmiljö.  

P3 Andelen miljökontor som deltar i utbildningen ska vara 70% (19/27 

stycken miljöförvaltningar/miljöförbund). 

P4 Utbildningen ska få medelbetyg 4 på en skala 1-5 efter utvärdering.  

 

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

 

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Utbildningen ska bidra till en 

likvärdig, effektiv och rättssäker 

tillsyn i Skåne. 

P1 5 månader efter 

utbildningen 

L2 Inspektörerna ska efter utbildningen 

känna sig säkrare i sin yrkesroll. 

P1 5 månader efter 

utbildningen 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


5. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen är inspektörer i Skåne som har minst ett års erfarenhet av handläggning av ärenden 

som berör inomhusmiljö 

 

6. Avgränsningar 

Utbildningen ska huvudsakligen vara inriktad på ventilation, fukt, mögel samt juridik. Andra 

faktorer som påverkar inomhusmiljön som till exempel skadedjur och buller kommer inte att 

beröras, inte heller den mest grundläggande lagstiftningen. 

 

7. Projektorganisation 

Deltagarna i projektarbetsgruppen: 

Fredrik Martinsson Lunds kommun 

Jessica Malm Staffanstorps kommun 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

8. Tidsplan 

 

Aktivitet Tidpunkt 

Startmöte för arbetsgruppen 2016-02-19 

Kontakta och boka föreläsare 2016-04-07 

Boka lokal 2016-04-07 

Färdigställa programmet  2016-05-20 

Skicka ut inbjudan till miljöförvaltningarna 2016-05-27 

Skicka ut en påminnelse om anmälan 2016-08-16 

Sista datum för anmälan 2016-08-29 

Genomförande av utbildningen 2016-09-29/30 

Utvärdering, 9 personer intervjuas vid utbildningstillfället, 

övriga deltagare får utvärderingsenkät via e-post 

2016-09-30 

2016-10-01 

Projektrapport och projektavslut 2016-10-29 

Redovisning och godkännande av MSS styrgrupp 2016-12-31 

Utvärdering av den långsiktiga effekten, samtliga 

deltagare får utvärderingsenkät via e-post 

2017-02-28 

 

9. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 60 timmar 

per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

Kostnader för lokal, mat och föreläsarnas arvode ska täckas av deltagaravgiften för 

utbildningen. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

10. Samordning 

Vid projektets start känner projektarbetsgruppen inte till att det arrangeras någon liknande 

utbildning i närheten.   

 

11. Kommunikation 

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-post.  



 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes projektledningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

b. Extern kommunikation  

För att slutligen stämma av program och utbildningens innehåll med föreläsarna anordnas ett 

telefon- eller Skypemöte för alla föreläsare. 

 

Inbjudan skickas till miljöförvaltningarna via e-post samt läggs ut på Kommunförbundet 

Skånes hemsida.  

 
12. Plan för utvärdering  

Utvärdering kommer att ske dels genom intervjuer med 9 deltagare direkt i anslutning till 

utbildningstillfället samt genom utskick med e-post av enkäter till övriga deltagare. 

 

Utvärdering av den långsiktiga effekten kommer att ske genom utskick med e-post av enkäter till 

samtliga deltagare 5 månader efter utbildningen. De långsiktiga effekterna kommer således inte att 

redovisas i projektrapporten. 

 

13. Överlämnande och avslut  
Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 2016-12-31. Resultatet 

av utvärderingen för de långsiktiga effekterna kommer att skickas ut för kännedom till 

Miljösamverkan Skånes styrgrupp och projektledningsgrupp samt till 

miljöförvaltningarna/förbunden. 

 

 
 


